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ROSEWOOD: TRAJNOSTNI LES ZA EVROPO
Projekt ROSEWOOD poteka v okviru evropske mreže projektov
Obzorje 2020. V viziji ROSEWOOD projekta je v evropskih regijah
pove ati mobilizacijo gozdnih virov, ki imajo velik potencial za
zagotavljanje na trajnosten na in pridobljenega lesa za potrebe
evropske bioekonomije.
ROSEWOOD mreža regionalnih vozliš za mobilizacijo lesa v
severni, vzhodni, centralni in južni Evropi bo pospešila prenos
znanja z vzpostavitvijo platforme za medregionalni dialog in
sodelovanje.
V medregionalnih terminskih na rtih bodo orisane možnosti, kako
na podlagi primerov dobre prakse ter analizo potreb in izzivov v
gozdno-lesnem sektorju v celoti izkoristiti regionalne vire lesa.
Predvsem pa bo terminski na rt zagotavljal u inkovit prenos
znanja ter tlakoval pot za aktivnosti v prihodnje.
Prednostno podro je projekta ROSEWOOD je pove evanje
mobilizacije lesa, ki je ekološko sprejemljiva in omogo a
trajnostno zagotavljanje lesa za evropsko bioekonomijo.
V aktivnosti projekta ROSEWOOD bodo tako vklju eni vsi
deležniki v gozdno-lesni vrednostni verigi, od lastnikov gozdov
in gozdarskih podjetij do lesno-predelovalne industrije.

VZHODNO-EVROPSKO VOZLIŠ E PROJEKTA ROSEWOOD
V vzhodno-evropsko vozliš e projekta ROSEWOOD so vklju ene:
Hrvaška, Slovenija in Romunija. Vse države v vozliš u so bogate z
naravnimi gozdnimi viri in posledi no predstavljajo velik potencial
za trajnostno oskrbo evropskega bio-gospodarstva z lesom.
Vendar pa se na podro ju mobilizacije lesa vse države
sre ujejo s številnimi izzivi, kot npr. uvajanje novih tehnologij pri
izkoriš anju lesa in v lesno-predelovalni industriji, uvajanje
inovacij in prenos rezultatov raziskav v prakso ter ustrezne in
podporne politike, sprejemanje regulatornih okvirov EU in dostop
do virov financiranja.
V okviru vzhodno-evropskega vozliš a projekta ROSEWOOD bodo
ti izzivi obravnavani v lu i spodbujanja izmenjave dobrih praks
med regionalnimi in evropskimi zainteresiranimi stranmi v
gozdno-lesnem sektorju z namenom sprejetja trajnostnih rešitev,
ki bodo zadostile potrebam v regiji.
Ve informacij o aktivnostih vzhodno-evropskega vozliš a projekta
ROSEWOOD in možnostih sodelovanja je dosegljivih na:
https://rosewood-network.eu/rosewood-hubs/east-europe-hub/
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